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LET OP:
• De gevraagde gegevens worden ingevoerd exact zoals ze op de scan staan.
Dat geldt ook voor afgekorte namen van personen en plaatsen en verouderde
schrijfwijzen van plaatsnamen; deze worden letterlijk ingevoerd, dus niet
“opgelost”.
• Er worden nu alleen gegevens van bewoners ingevoerd; de adressen zijn al
ingevoerd.
• Er staan geen vaste aantallen personen op een scan. Bekijk de scan altijd
helemaal tot onderaan om er zeker van te zijn dat u alle personen heeft
ingevoerd. Soms kunnen er onderaan de scan nog namen opduiken.
VUISTREGELS VOOR DE INVOER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Idem, id, of “ wordt niet overgenomen. In zo’n geval kunt u in de regel
daarboven (of daar weer boven) zoeken naar de eerste uitgeschreven naam
en deze invoeren.
U kunt de naam of plaats uit het bovenstaande veld kopiëren d.m.v. / tab.
Er staat geen vast aantal namen op een pagina. Na invullen van een regel,
kan met de tab-toets een nieuwe regel worden toegevoegd, net zo lang tot alle
namen van de scan zijn ingevoerd.
Oude/verouderde schrijfwijzen worden overgenomen zoals ze op de scan
staan. Dit om verschillen in interpretatie zoveel mogelijk te voorkomen.
Bijvoorbeeld: ’s Hage (en niet ’s-Gravenhage) en Pruissen (en niet Duitsland).
Ook doorgehaalde namen worden ingevoerd. Dit betreft vaak bewoners die in
de periode 1850-1889 weer verhuisden.
Als er gegevens zijn doorgehaald én verbeterd, hoeft alleen de nieuwe tekst te
worden ingevoerd.
Diakritische tekens (zoals é, ë, ö) en hoofdletters worden overgenomen zoals
op de scan, ook als het in strijd is met huidige schrijfwijze.
Wanneer een letter ontbreekt of onleesbaar is, wordt daarvoor in de plaats
een @ ingevoerd. Meerdere ontbrekende of onleesbare letters worden door
evenzoveel @ vervangen.
Wanneer gegevens voor een verplicht veld ontbreken, wordt #### ingevoerd.
Alleen het veld tussenvoegsel is niet verplicht; hier kan met de tab-toets
overheen gesprongen worden.
In geval van een onbewoond pand graag de verplichte velden voor de eerste
bewoner vullen met #### en de geboortedatum als @@ @@ @@@@ en
het record vervolgens opslaan. Deze scan dus niet als onbruikbaar verklaren
Alle bewoners van een adres worden ingevoerd. Inwonend personeel werd
tussen de familie vermeld als ind of in dienst. Inwonende studenten of andere
kostgangers werden doorgaans als inw of inwonend aangeduid.
Als een persoon meer dan eens op een scan voorkomt, wordt deze ook
meerdere keren ingevoerd.

•
•
•

•
•

Een scan met enkel een bladnummer of nog minder (b.v. de scan van een
kaft) dient u als onbruikbaar aan te merken.
Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (b.v. hypotheek of
Lyon).
Soms wordt een persoon vermeld in het bevolkingsregister met uitsluitend een
naam en verwijzing naar een ander adres. Deze persoon hoeft niet te worden
ingevoerd. Als het goed is komt hij of zij op het adres waarnaar verwezen
wordt met complete data terug.
Komt u er niet uit, stel gerust een vraag via het forum. Wij proberen uw vraag
zo snel mogelijk te beantwoorden. Houd het forum in de gaten voor de laatste
nieuwtjes en tips!
Wij houden ons zeer aanbevolen voor leuke vondsten: een bekende
Utrechter, gekke namen etc. U kunt ze melden via de knop ‘ opmerkelijk’. Of
nog mooier: u kunt er zelf een berichtje op het Forum aan wijden

Achternaam en tussenvoegsel (kolom 3):
•
•
•
•
•
•
•
•

Voer de achternaam volledig in. Als er id of “ staat, wordt de voorgaande
achternaam overgenomen.
Doorgestreepte namen graag invoeren; deze persoon is verhuisd.
Is een naam doorgestreept EN verbeterd, dan graag de verbeterde naam
invoeren.
De tussenvoegsels staan in kolom 3 genoemd bij de achternaam, meestal
erachter. Type het tussenvoegsel in het daarvoor bestemde invoerveld.
Twijfelt u over een naam, kijk dan eens op www.wiewaswie.nl
of op www.meertens.knaw.nl/nfb
Weduwen worden niet als zodanig ingevoerd. U hoeft enkel de meisjesnaam
in te voeren en niet de naam van de overleden echtgenoot.
Titels zoals baron, jonkvrouwe, drs. etc. worden niet ingevoerd; die mag u weg
laten.
Afgekort tussenvoegsel als v.d. of v/d of v d 'gewoon' overnemen wat er staat.
Behalve als er vd staat. In dat geval moet namelijk een spatie tussen beide
letters worden toegevoegd. Tussen de v en d dient in ieder geval altijd één
positie (mag spatie of , of /) maar nooit meer dan één positie te komen.

Voornaam (kolom 4):
•
•
•

Meerdere voornamen worden achter elkaar overgenomen, gescheiden door
een spatie. Let op: het kan voorkomen dat iemand zoveel voornamen had dat
ze over twee regels verspreid zijn.
Afkortingen van voornamen graag zo overnemen. Bijvoorbeeld Wilha en
Hendr aldus invoeren.
Soms is een voornaam afgekort met superscript, b.v. Johs. Dat kan ingevoerd
worden als: Joh’s

Geboortedatum (kolom 7):
•

De datum uit kolom 7 wordt in een vast formaat met cijfers weergegeven ddmm-jjjj. Zo wordt bijvoorbeeld 21 dec 1860 ingevoerd als: 21-12-1860.

•
•

Soms is het jaartal niet voluit geschreven en bestaat deze uit 2 cijfers,
bijvoorbeeld 56. Dit moet worden aangevuld tot een 4-cijferig jaartal, dus
1856.
Wordt er alleen een jaartal vermeld (b.v. 1823), dan wordt dit ingevoerd als:
@@-@@-1823

Geboorteplaats (kolom 8):
•
•
•

Afgekorte plaatsnamen graag aldus overnemen. Er geldt één uitzondering en
dat is de plaats Utrecht; die mag u voluit schrijven.
Volgt achter de plaatsnaam de naam van de provincie of van een land, dan
mag u die letterlijk overnemen met weglating van de eventuele haakjes of
komma’s.
Alleen voor de stad Utrecht hoeft de eventuele provincie-vermelding niet te
worden ingevoerd.

Handige websites te gebruiken als naslagwerk:
www.wiewaswie.nl > bevat o.a. alle namen uit registers van de Burgerlijke Stand van
de stad Utrecht in de 19e eeuw
www.meertens.knaw.nl/nfb > database met achternamen voor heel NL
http://www.kwaad.net/Bogtman_Handschrift_1600.pdf > geeft een overzicht van de
verschillende schrijfwijzen per letter
De meest voorkomende fouten bij het invoeren zijn:
•

Kleine wijzigingen in namen of data van bewoners zijn over het hoofd
gezien. Het is de bedoeling dat u de gewijzigde gegevens invoert.

•

Doorgehaalde namen zijn niet ingevoerd. Dit betreft meestal mensen die in
deze periode verhuisd zijn. Deze graag invoeren.

•

De laatste bewoners onder aan de scan niet opgemerkt; dat kan gebeuren
als er niet is doorgescrold naar het einde van de scan.

•

Een dubbele s in een naam is soms per abuis gelezen als een dubbele f.

•

Bij weduwen is soms ook de naam van de overleden man ingevoerd; dat
hoeft niet. Uitsluitend de meisjesnaam volstaat.

ENKELE VOORBEELDEN VAN INVOER BEVOLKINGSREGISTERS
1. Neem de achternaam, eventuele tussenvoegsels en voornamen over uit
kolommen 3 en 4 op de scan. Als een naam is doorgestreept en verbeterd,
voer dan de verbetering in.
2. Neem de geboortedatum over uit kolom 7 op de scan. Deze datum moet in
een 8-cijferig format worden ingevoerd (dd-mm-jjjj). Voorloopnullen worden
automatisch aangevuld.

3. Neem de geboorteplaats over uit kolom 8 van de scan. Verouderde
schrijfwijzen en afgekorte namen graag letterlijk invoeren. Met uitzondering
van Utrecht; deze graag voluit invoeren.

4.

Herhaal dit tot het eind van de pagina. Na invoer van iedere regel verschijnt er
vanzelf een nieuwe regel in het invoerscherm, zodat er altijd voldoende regels
om in te voeren zijn.

